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 По обявения конкурс по теория и история на екранното изкуство има една единствена 

кандидатура, тази на доц. д-р Андроника Мартонова. Кандидатурата е много сериозна, има 

своите постижения и заслуги в областта, в която кандидатства. Отговаря на наукометричните 

показатели и на условията, предвидени в ЗРАСРБ. Покрива изискванията, заложени в 

Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в Института за изследване на изкуствата – БАН от 23.11.2018 г., 

включително и на изкисванията, заложени в Приложение 2 на същия правилник, т. 3.4. (от 

3.4.1. до 3.4.4.).  

 Андроника Мартонова завършва първо „Кинознание“ (1996-2001), като Магистър 

Киновед, а след това прави и магистратура по „Източноазиатски култури“ в СУ „Св. Климент 

Охридски“ (2005 - 2008). Доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия от 30.01.2006 г. с 

темата: „Киното на Далечния Изток: жанрово-повествователни структури и културно – 

естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХI век“. Доцент по кинознание, 

киноизкуство и телевизия от 2012 г. в Институт за изследване на изкуствата при БАН. 

 Ръководител на сектор „Екранни изкуства“, Институт за изследван на изкуствата - 

БАН от 2015 година.  

 Преподава „Аудиовизуално творчество“ (избираема специалност) в НБУ от 2019; а от  

2001 година - „История на азиатското кино“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. ОТ 2005 води лекции 

по „Визуална култура на Източна Азия“, „Театралните традиции на ЮИЮА“, „Визуална 

култура на Индия и Иран“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия в светлината на 

кинодокументалистиката“, „История на Азиатския театър“ както и „Корейската нова вълна 

Халлю и светът“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 В преподавателската дейност на доц. Мартонова трябва да се отбележи и 

ръководството на 12 успешно защитили дипломанти (бакалаври и магистри) в Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

 

 



 Доц. д-р Андроника Мартонова участва в конкурса с: публикувана монография, 

хабилитационен труд „Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско 

кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд)“. 

Издание на Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2021 г. в обем от 230 страници; 1 

студия, публикувана в научни реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация издания; 3 студии в специализирани издания в областта на изкуството; 

както и 6 статии, публикувани в научни реферирани и индексирани научни издания; 26 

статии, в специализирани издания. За хабилитационни конкурс са представени 17 цитата в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация или в монографии на 13 научни публикации. Както и 10 цитата на 6 публикации 

в нереферирани списания с научно рецензиране. 

 Ще спра вниманието си на представения хабилитационен труд на доц. д-р Андроника 

Мартонова, а именно монографията „Между миграция и уседналост: екзотичният друг и 

новото българско кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и 

дискурса Свой/Чужд)“. Трудът е резултат от дългогодишните проучвания на авторката, която 

вече има публикации в различни научни издания по темата. Проучването й е с фокус върху 

образа на Чужденеца в новото българско кино. И по-тясно анализиращо функционирането и 

интерпретирането в кадър на Екзотичния друг – мигриращия човек, идващ от Африка, 

Близкия изток и Азия.  В този смисъл изследването има принос към актуалното допълване на 

картината за нагласите, психологията на възприемане и динамиката на приемане на 

чужденеца, на различния, на другия. Нещо изключително актуално и важно за съвремието 

ни. 

 В изследването е направен анализ на различни наративни модели, което е увеличава 

стойността на анализите, защото често границите се размиват в постмодерния микс от 

жанрове, стилове и множество препратки. А цялостното изследване се разпростира в широка 

теоретична и методологична рамка. Анализът е осъществен от различни гледни точки – от 

гледната точка на другостта, от гледната точка на преодоляване на културни, а защо не и 

физически граници; от гледната точка на далечния Изток. Освен киноведски анализ на 

филмовата емпирия присъства и изследване на трансформацията на архетипите. 

 Базирайки хабилитационния си труд върху материал от 200 филма, от класики като 

„1000 жерави“ на Христо Ковачев от 60-те години на 20. век до най-съвременните 

произведения като „Черупки“ на Слава Дойчева от 2020 година, авторката обособява 

интересно поле на научно изследване в българското кинознание. Анализирани с и над 50 

ключови заглавия от световното екранно изкуство (най- вече с азиатска насоченост, поради 

естеството на изследване), свързани с темата за чужденеца в киното. Библиографичната 



справка съдържа над 280 източника на български, английски и френски език. Освен 

безспорния теоретичен принос монографията ѝ би намерила своето приложение и в 

практиката на различни кино специалисти. 

 Първата голяма глава на изследването спира вниманието си върху „Наблюдения и 

прочити върху идентичност и другост на екрана“. Анализира идентичността на българското 

игрално кино след 1989 година; българската идентичност, посредством приемане и разбиване 

на щампи и стереотипи; появата и развитието на по-общочовешки и универсални теми и 

послания; концепта women’s cinema (кино на жените), базирано на феминистични доктрини и 

интерпретации; както и осмислянето на диалога автор/зрител осъществена посредством 

диалога за културно различие, глобализирана публика и почвата на по-активен потребител. 

 Интересно е твърдението на Андроника Мартонова, анализирайки социалистическото 

екранно изкуство и прехода към посттоталитарно изкуство, за промяната в стила на мислене 

и изразяване чрез езика на киното и „дефрагментацията на определен тип социалистически 

сюжети, персонажи и естетически подходи“ (с. 33).  „Затова не е чудно, че националният 

екран се насити на наративи. Свързани с тегавия битов реализъм, мутрите и мафиотските 

кръгов, миграцията от селото към града и извън страната, разпада на ценностите, 

оцеляването, маргинализацията, проблемите с интеграцията на ромския етнос..., 

преосмисляне на комунистическите репресии и режима на тоталитарна власт, обговаряне на 

лимесите Чуждото и Своето.“ (с.33-34). Целият широк спектър на наративни разнообразия са 

изследвани по-нататък в монографията. 

 Следва главата за чужденецът в движение и уседналост. И анализа на начина и 

различията в преодоляване на културните (а защо не и физически) граници. Основните 

подтеми, които Мартонова изследва и класифицира българските филми са: присъствието на 

други етноси и чужденци в епохата преди и по време на тоталитаризма; българинът, който 

емигрира по време на соц-а или след 1989; българинът, който се завръща в страната след след 

дълго пребиваване навън; българинът, който е чужденец нейде; обезлюдяването на селата, и 

появата на чужденците в тях; мултикултурализмът на младите и пътуването като modus 

vivendi; етническите конфронтации и реабилитацията на етническия образ; градската култура 

и отношенията й с чуждото; тихото съжителство на традиционни представените у нас 

общности – арменска, еврейска и др.; мигрантската и бежанска криза от Африка и Близкия 

изток; източноазиатските идентичности – присъствието на атипични за българското кино 

нови персонажи, свързани с културите на Китай, Виетнам, Япония, Корея. „Ясно се вижда и 

появата на нови теми, които много повече се интересуват от съвременния човек (въобще), а и 

самото ни кино придоби някак по-европейски облик. Появи се образът на мигриращия човек. 

Екранът сякаш предпочита да изследва българина зад граница, или стремежа, копнежа към 



чужбина, отколкото да се артикулират проблемите и сблъсъците на иностранците с българите 

у нас“ пише Мартонова на страница 69. 

 Последната голяма глава на изследването се фокусира върху алтернативния поглед 

към Далечния изток. Започва с обстоен преглед на източната проблематика до 2010 година, 

преминава през вариациите на азиатската другост, абсолютното потапяне в чужда културна 

среда, достигането до контаминация между българското и екзотичната Другост „в малко 

познати или съвсем непознати култури като Азия и Океания“ (с.169). 

 „Динамиката на диалога между локално и глобално, Ние и Те измества както идеята за 

(само)екзотизация, така и въпросите – от „кои сме?“, постепенно съвременното българско 

кино се стараеда отговори на други: „къде, как живеем и накъде отиваме?“ (с. 183). 

 Напълно споделям представения научен принос в авторската справка за монографията  

„Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (Към 

културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд)“, представен 

от кандидатката, където пише, че монографичното изследване е сравнително нов аспект от 

изследователската й работа, най-вече заради обекта на проучване. Постигнатият стремеж за 

постигнане на комплектност и нов прочит по отношение на актуалните теми в българското 

кино, независимо, че са спорадично и частично са разработвани от различни изследователи. 

Както и, че „Фокусът на труда е изцяло върху проблематиката, засягаща миграцията, 

идентичността, чужденците, пътуващия българин, пришълецът от далечни земи.“ 

 Много полезен е и богатият научен апарат, бележките под линия, които целят 

максимално разяснение на понятия, факти, термини, авторски позиции, филмови заглавия, 

разгледания материал и допълнителна информация по темата на изследването.  

 

 Цялостната публикационна дейност на Андроника Мартонова за периода след 

получаване на хабилитацията си като доцент 2012 година включва 56 статии и студии и 1 

научно съобщение, 7 от които са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (WoS, Scopus), 4  публикувани в научни 

издания, реферирани и индексирани в ERIH+.  Както и 78 научно – популярни публикации в 

Платформа за изкуства – онлайн издание за оперативна критика на Институт за изследване на 

изкуствата – БАН; Списание на Институт Конфуций – София, Списание Светилник – 

Академичен Клуб приятели на Индия; Списание за култура L`EUROPEO – България; 

ГЛАСОВЕ – електронно издание за култура и политика, със списък на статиите по проекта 

„Кинозвезда“; Вестник СЕГА – онлайн издание и АРТ ДИАЛОГ – онлайн издание. Това е 

респектираща научна и научно-популяризираща дейност, което показва сериозната работа на 

кандидатката през последните 10 години след хабилитация. Главни теми в публикациите ѝ са 



различни аспекти и специфики на азиатското кино и изкуство, но и българско съвременно и 

класически игрално и документално кино. Статиите са  на български и английски език. 

 Важно е да спомена и отбелязания в авторската справка принос на доц. Мартонова за 

прецизиране в официалната транслитерация по отношение на азиатските имена, понятия, 

термини и пр. следвайки актуалните разработки на българските филолози (китаисти, 

кореисти, японисти, индолози, тибетолози, виетнамисти и др.).  

 Всички цитати на публикувани материали на кандидатката през посочения период са: 

102 цитата на 57 текста в специализирания научен печат, част от които са в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.  

 Пълният списък на участията в международни и национални конференции, семинари 

и кръгли маси на доц Мартонова, след придобиване на академичната длъжност доцент през 

2012 година наброява над 60 прояви, между които: Конференция „Корея – кръстопътят на 

Азия”, организирана от Център за източни езици и култури (ЦИЕК) на СУ, катедра 

Кореистика. ЦИЕК - СУ„Св. Климент Охридски“ (2012);  Конференция - 65 години 

дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР (2014); 

International Symposium on Japanese Studies - „Anniversary Edition:Japan – Problems and 

Challenges“,  Букурещ, Румъния (2015); International Conference on Korean Studies: “Modern 

Korea –Challenges and Outcomes”,  ЦИЕК – СУ, кат. Кореистика (2017);  International 

Conference - Modern Cinema – Art in the context of spiritual revival, Алмати, Казахстан,  Kazakh 

National Academy of Art T.Zhurgenov (2018); 15th International Conference of Arts Researchers 

„Culture and Global Chalenges“, Тбилиси, Грузия, Shota Rustaveli Theater and Georgia State Film 

University (TAFU) (2022) и др. 

 Кандидатката е участвала в 11 национални научни, научни-приложни и образователни 

проекти като: „100 години българско кино“ (2015 г.); „Създаване и управление на 

специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и 

екранните изкуства в НАТФИЗ“ (2015 – 2018); „ Посттоталитарното българско кино – модели 

и идентичности“ (2017 – 2021); „На вълните на Корея” (2016) и др. Както и в 4 национални 

художествено - творчески проекти, като:  Участие в документалния филм „Живот като на 

кино” (2015) с реж. Атанас Христосков (2015); „Свободата - тук и сега” - фотографска 

изложба с авторите на сп. L`Europeo – България (2018);  Участие в документалният филм - 

„Малката маркиза"(2021) и други. Тук отново ще подкрепя приносът, цитиран от авторската 

справка на кандидатката за участието й в Международния корейски проект, разработен от 

катедра Кореистика към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, субсидиран от 

Сеулската академия за кореистични изследвания, и получил най-висока оценка при 

завършването си (2015 – 2020), и включените в него учени от Централна и Източна Европа и 



Република Корея (филолози, езиковеди, историци, политолози, културолози, етнографи и др.). 

„Основният изследователски фокус бе широката палитра на взаимоотношения между 

социалистическия свят (в частност НРБ) и КНДР. Приносната ми работа по проекта бе 

свързана със специфична експертиза и тясна екипна работа с кореиста д-р Райна Бенева по 

издирване, опис, селекция, опазване, дигитализация и анализ на архивното аудио-визуално 

наследство и филмова документация във фондовете на БНФ, БНТ, БИА, НБКМ, ЦДА, ДА - 

София. Важно е да се подчертае, че в контекста на НРБ темата за КНДР често е в тясна 

взаимовръзка и с КНР.“ (цитат от авторската справка за оригинални научни приности на доц. 

д-р Андроника Мартонова (с.4). 

 
 Участието и в международни проекти включва двете научни изследвания: 

Establishment of a Combined Education and Research System for Root-taking and Spreading of 

Korean Studies in Eastern Europe (2016 – 2020), включващ  Academy of Korean Studies, Seoul - 

Republic of Korea и СУ „Св. Климент Охридски“ и „Art Interactions between Romanian and 

Bulgarian Lands (15th – 20th century), разработен между  Oprescu Institute Art History, 

Bucharest, Romania и ИИИЗк – БАН. Андроника Мартонова е била ръководител на 1 

национален научно-приложен проект. 

 Доц. Мартонова е съръководител на 4 успешно защитили докторанта във факултет 

Кино и телевизия на Казахстанската национална академия по изкуствата „Т. Жургенов“ в град 

Алмати, Казахстан. Съответно защитили през 2012, 2013, 2015 и 2017 години. Темите на 

защитили те кандидати са оригинални и интересни, отнасят се основно до спецификата на 

националното казахстанско кино с теми като: Новото документално кино на Казахстан; 

Специфика на арт-синема в казахстанското игрално кино; Методология на цифровата 

телевизия в световната и казахстанска практика, както и Еволюция и трансформация в образа 

на героя в казахстанското игрално кино. 

 В периода между 2015 и 2022 е ръководила 3 майсторски класа, в областта на 

азиатското и българското кино в Казахстан. 

 Има 2 национални награди: Награда „Проф. Марин Дринов“, БАН, за високи научни 

постижения на млади учени (2009); special merit award given by the Ikuo Hirayama Centre (part 

of Silk Road – Ikuo Hirayama Museum, Japan), the Japanese Embassy in Bulgaria (2011). Както и 

3 номинации – 2 от Съюза на българските филмови дейци и Българската Филмова Академия 

за оперативна критика ( 2015 и 2016 година) и 1 Номинация на СБФД и Национална награда 

„Васил Гендов“ за най-добра книга в категория „Теория и история на киното“ (2022). 

 В експертната дейност  кандидатката има репутацията на утвърден професионалист в 

своята област. Член е на български и международни съсловни организации. Експертното й 



мнение е било търсено в различни журита и комисии. Участвала е като експерт в различни 

комисии и изяви като член на Художествена комисия в Национален филмов център; 

Консултативен експертен съвет по култура към Посолство на Република Корея в България; 

Експерт към Международна фондация „Св. св Кирил и Методий“ и Посолството на Япония в 

България и др. Взела е участие в Научни журита по процедури ОНС Доктор, АД Главен 

асистент, по процедури за академични длъжности доцент и професор в НАТФИЗ и НБУ. Била 

е член на 15 национални и международни журита в различни сфери на екранното изкуство.  

 Доц. Мартонова е член на СБФД – гилдия критика, ФИПРЕССИ - Международна 

асоциация на филмовите критици (FIPRESCI), НЕТПАК – Международната асоциация за 

промотиране на Азиатското кино (NETPAC). 

 Представените за конкурса научна и педагогическа активност на доц. д-р Андроника 

Мартонова за почти десетгодишен период след хабилитацията й през 2012 година е 

респектираща по обем и качество. 

 Наукометричната карта на кандидатката е попълнена коректно. Събраните точки, по 

отделните показатели и като общ сбор, далеч надвишават предвидения минимум.  

 Предвид сериозната, целенасочена, плодотворна и теоретично осмислена научна 

работа и доказаните педагогически възможности на доц. д-р Андроника Мартонова, 

категорично завявам, че тя има всички необходими качества да заеме академичната длъжност 

професор и убедено предлагам на Научния съвет на Института за изследване на изкустватада 

я избере на академичната длъжност професор.  

 Гласувам с ДА за кандидатурата на доц. д-р Андроника Мартонова. 

 

 

 

 

 

03.01.2023 г.                                                                            проф. д-р Радостина Нейкова 


